
 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NR I/EFS 

NA REALIZACJĘ SZKOLEŃ 

 

1) Nazwa i adres zamawiającego: 

Zakład Usług Elektroenergetycznych EL-CHEM sp. z o.o. 37-310 Nowa Sarzyna, 

ul. Chemików 1 

2) Przedmiot zamówienia: 

Ogólne szkolenia dla pracowników firmy „Zakład Usług Elektroenergetycznych EL-CHEM" 

szkoleń komunikacyjnych, managerskich, szkoleń zawodowych, obsługa programów. 

Słownik CPV: 

80500000-9 Usługi szkoleniowe 

80532000-2 Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania 

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego 

80570000-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 

80533100-0 Usługi szkolenia komputerowego 

80330000-6 Usługi edukacji w zakresie bezpieczeństwa 

3) Informacje o projekcie: 

Wzrost konkurencyjności firmy EL-CHEM w obszarze jakości i obsługi klienta poprzez 

wzrost o min. 50% poziomu kompetencji i kwalifikacji  u min. 90% z 59 osób (7K/52M) prac. 

firmy w zakresie kompetencji kluczowych poprzez udział w szkoleniach do 30.06.2015 r. 

4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Szczegółowy opis szkoleń i kursów: 

Przeprowadzenie szkoleń z zakresu umiejętności komunikacyjnych: 

Lp. Nazwa szkolenia Długość 

szkolenia(dni) 

Liczba 

osób 

Liczba grup Łącznie dni 

szkoleniowych 

Maksymalna 

cena za 

szkolenie1 

1.  
Negocjowanie i 

argumentowanie 
1  6 1 1 1440 

                                                 
1 Cena netto=brutto 



 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

2.  

Sytuacje konfliktowe i 

sposoby ich 

rozwiązywania 

1  18 2 2 2880 

3.  Obsługa klienta 2  11 1 2 2880 

 

 

Przeprowadzenie szkoleń z zakresu umiejętności menedżerskich: 

Lp. Nazwa szkolenia Długość 

szkolenia(dni) 

Liczba 

osób 

Liczba grup Łącznie dni 

szkoleniowych 

Maksymalna 

cena za 

szkolenie2 

4.  
Skuteczne zarządzanie 

zespołem 
2  18 2 4 8000 

5.  
Sposoby motywowania 

pracowników 
1  18 2 2 4000 

6.  Skuteczny kierownik 2  9 1 2 4000 

7.  

Dobry majster - 

umiejętności 

komunikacyjne i 

zarządzanie podległymi 

pracownikami 

2  9 1 2 4000 

8. 
Zarządzanie zmianami w 

czasie stagnacji i kryzysu 
2  9 1 2 4000 

9. 
5 Why - Wczesne 

wykrywanie problemów 
2  9 1 2 4000 

10. 
Prowadzenie rozmów 

oceniających 
2  9 1 2 4000 

11. 

Podstawowe sposoby 

prowadzenia szkoleń 

pracowniczych 

2  9 1 2 4000 

                                                 
2 Cena netto=cena brutto 
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Przeprowadzenie szkoleń zawodowych, obsługa programów: 

Lp. Nazwa szkolenia Długość 

szkolenia(dni) 

Liczba 

osób 

Liczba 

grup 

Łącznie dni 

szkoleniowych 

Maksymalna 

cena za 

szkolenie3 

12.  

Podnoszenie 

bezpieczeństwa pracy, 

procedury 

bezpieczeństwa w firmie 

2  59 6 12 24000 

13.  
Podnoszenie jakości - 

szkolenie ogólne 
2  59 6 12 24000 

14.  

Aplikacja i kontrola 

stosowania procesów 

oszczędzania energii 

2  6 1 2 4000 

15.  

Organizacja i 

bezpieczeństwo robót 

przy urządzeniach i 

instalacjach w strefach 

zagrożonych wybuchem 

2  46 5 10 20000 

16. 

Bezpieczna eksploatacja, 

wymagania prawne i 

warunki techniczne 

dozoru technicznego w 

zakresie eksploatacji, 

konserwacji i remontów 

urządzeń transportu 

bliskiego 

3  12 1 3 6000 

17. 

Organizacja i 

bezpieczeństwo robót 

prowadzonych na 

wysokościach 

2  45 5 10 20000 

18. 

Nowoczesne systemy 

sterowania w instalacjach 

przemysłowych  

2  9 1 2 4000 

                                                 
3 j.w. 
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19. 

Nowoczesne systemy 

wizualizacji i nadzoru 

procesów przemysłowych 

2  9 1 2 4000 

20. AutoCAD LT I 3  16 2 6 12000 

21. Auto CAD LT II 3  16 2 6 12000 

22. Microsoft SQL 2  6 1 2 4000 

23. 

SEE Electrical (graficzny 

program komputerowy 

wspomagający 

projektowanie instalacji 

elektrycznych I 

2  6 1 2 3840 

24. 

SEE Electrical (graficzny 

program komputerowy 

wspomagający 

projektowanie instalacji 

elektrycznych) II 

2  6 1 2 3840 

25. Access w pracy w firmie 2  6 1 2 3520 

26. 
Excel - dla managerów i 

ekonomistów 
2  17 2 4 7040 

 

Ogólna wartość szkoleń nie może przekroczyć: 195 440 zł. 

 

Szkolenia odbędą się w siedzibie Wnioskodawcy. Dzienne daty i godziny organizacji każdego 

szkolenia ustalać będzie Zamawiający z Wykonawcą. 

Tryb organizacji szkoleń: 

 realizacja zajęć podczas i po godzinach pracy; 

 dzień szkoleniowy = 8h (6h szkolenia oraz dwie godziny przerw: 1h przerwa na lunch 

oraz 4x15 minutowe przerwy kawowe); 

 godzina szkoleniowa = 60 minut. 

Szczegółowy opis niezbędnych działań związanych z realizacją szkoleń i kursów, 

opisanych powyżej, które zobowiązany będzie dostarczyć Wykonawca: 

 przygotowanie programu szkoleń i kursów, zapewniającego osiągnięcie planowanego 

wzrostu kwalifikacji i kompetencji uczestników; 

 przygotowanie i przeprowadzenie testów wiedzy przed i po każdym szkoleniu; 
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 opracowanie i realizacja ankiet oceny szkoleń i samooceny; 

 dostosowanie poziomu szkoleń i kursów do poziomu wiedzy uczestników (na 

podstawie testów wiedzy); 

 przygotowanie i wydanie certyfikatów potwierdzających nabycie konkretnych 

kompetencji i umiejętności; 

 opracowanie i przekazanie uczestnikom indywidualnych planów zajęć i materiałów 

edukacyjnych; 

 przygotowanie i przekazywanie Zamawiającemu list obecności z każdego dnia 

szkoleniowego; 

 zapewnienie dojazdu, żywienia i, w razie potrzeby, noclegu trenerów prowadzących 

zajęcia. 

5) Dopuszczalność składania ofert cząstkowych: 

NIE 

6) Termin wykonania zamówienia: 

05.2014 – 30.06.2015 

7) Miejsce i termin składania ofert: 

Zakład Usług Elektroenergetycznych EL-CHEM; 37-310 Nowa Sarzyna, 

ul. Chemików 113.05.2014 r., do godz. 15.00 (decyduje data wpływu). 

8) Warunki udziału w postępowaniu: 

 oferent prowadzi działalność szkoleniową min. 2 lata (potwierdzenie za pomocą 

wyciągu z KRS - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem); 

 oferent nie ma zaległości na rzecz ZUS i zaległości podatkowych (oświadczenie); 

 oferent nie ma innych zaległości finansowych (oświadczenie); 

 w przypadku osób prywatnych, oferent przedstawi zaświadczenie o niekaralności; 

 oferta zostanie sporządzona w języku polskim; 

 Oferty nie spełniające powyższych warunków zostaną odrzucone. 
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9) Kryteria wyboru ofert: 

Lp. Kryterium - 

nazwa 

Kryterium – opis Sposób punktacji/waga punktowa 

Kryterium – sposób 

przedstawienia 

1. Cena Łączna cena za szkolenia. Liczba pkt. obliczana będzie na podstawie wzoru: 

(najniższa łączna cena spośród ofert/łączna cena danej 

oferty)*100 [waga] = liczba pkt. 
Oświadczenie oferenta, 

określające cenę, jaką zastosuje 

oferent. 

 

10) Sposób przyznawania punktacji: 

Punkty przyznane zostaną za kryterium Cena zgodnie ze sposobem opisanym w pkt. 9. 

Maksymalna liczba punktów wynosi 100. 

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 

Spełnienie kryteriów wymienionych w pkt. 8 i 9 zostanie sprawdzone na podstawie 

oświadczeń, zaświadczeń, opisów, kserokopii, itd. przedłożonych przez oferentów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania okazania oryginałów dokumentów 

potwierdzających spełnianie kryteriów. 

11) Wybór wykonawcy: 

W terminie 3 dni roboczych od ostatniego dnia przyjmowania ofert, Zamawiający wybierze 

najlepszą Ofertę i następnie powiadomi mailowo o wynikach wszystkich Oferentów 

przystępujących do zamówienia. 

12) Okres związania ofertą: 

60 dni od ostatniego dnia składania ofert. 

13) Niezbędne dokumenty: 

a) Oferent jest zobowiązany do dołączenia do oferty oświadczenia o braku powiązań, 

zgodnie z pkt. 8 podsekcji 3.1.3.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w 

ramach POKL, na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania. 

b) Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawionego nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 

Nie dołączenie do oferty dokumentów określonych w ust. a i b skutkować będzie jej 

odrzuceniem.  

14) Kontakt: Wacław Rejman Tel.: 17 2407880 
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15) Załączniki: Oświadczenie o braku powiązań. 

16) Inne: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny 

lub do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty. 
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ZAŁĄCZNIK 

Oświadczenie o braku powiązań. 

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że nie jestem powiązany kapitałowo lub osobowo z 

Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 

polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

………………………………… 

podpis oferenta 

 


